проект
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від
12 травня 2016 року № 326
Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», Указу Президента України від 26 лютого 2016 року
«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», з метою
формування сприятливого середовища для посилення ролі громадянського
суспільства, залучення потенціалу його організацій до процесів формування та
реалізації державної політики, регіональної політики, вирішення питань
місцевого значення:
1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня
2016 року № 326 «Про утворення Координаційної ради з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства» такі зміни:
1) додаток до розпорядження викласти у редакції згідно з додатком.
2) пункт 4 розпорядження викласти у такій редакції:
«4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.»
Голова обласної
державної адміністрації

В. КОРОВІЙ

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від ___________ 2018 року № ___

СКЛАД
Координаційної ради з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства

КРУЧЕНЮК
заступник голови облдержадміністрації
–
Олександр Васильович
КРЕМЕНЮК
Михайло
Володимирович

–

ВАСИЛЮК
Світлана Михайлівна

–

ВОЛОВОДЮК
Володимир
Володимирович

заступник голови обласної Ради (за згодою)

директор Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

отаман
Крайового
товариства
«Вінницький
– козацький полк ім. Івана Богуна» (за згодою)

ГОНЧАР
Олексій Васильович

–

голова Вінницької обласної організації громадської
організації «Союз юристів України» (за згодою)

ГРИГА
Юлія Володимирівна

–

голова громадської організації «Філософія серця» (за
згодою)

ГУМЕННА
Олена Валеріївна

–

керівник проектів громадської організації «Центр
громадської активності «Результат» (за згодою)

ДОРОХ
Віталій
Володимирович

голова
Хмільницької
районної
– організації «Право» (за згодою)

громадської

ЗАБОЛОТНА
Наталія Михайлівна

–

директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації

КАВУНЕЦЬ
Андрій
Володимирович

голова
громадської
організації
«Ресурсно– інформаційний центр «Громади Вінниччини» (за
згодою)

МЕЛЬНИЧУК
Андрій Сергійович

–

заступник голови правління громадської організації
«Військово-патріотичний клуб «Айдар» (за згодою)

МЕРЕЖКО
Володимир
Миколайович

директор
Департаменту
міжнародного
– співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації

МОВЧАН
голова правління громадської організації «Центр
Лариса Володимирівна – розвитку здорової дитини та відповідального
батьківства «Лелека» (за згодою)
МОРОЗОВА
Наталія Іванівна

голова Громадської ради при обласній Раді, голова
– громадської
організації
«Асоціація
бібліотек
Вінниччини» (за згодою)

НАГОРНЯК
Тетяна Леонтіївна

проректор
з
науково-педагогічної
роботи,
стратегічного розвитку та інновацій Донецького
–
національного університету ім. Василя Стуса, доктор
політичних наук, професор (за згодою)

ПАШИНІНА
Тетяна Семенівна

директор Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
– органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій Вінницької
області (за згодою)

ПРУДИУС
Пилип Григорович

голова Громадської ради при облдержадміністрації,
– президент громадської організації «Вінницька
обласна асоціація ендокринологів» (за згодою)

ЧЕРНІЙ
голова громадської організації
–
Олена Володимирівна
місцевої політики» (за згодою)

«Центр

аналізу

